
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2020. február 19-én 17 

órakor a községi kultúrházban megtartott képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 

 

A polgármester bemutatja a képviselő-testület új tagját, Nagyné Stumpf Adriennét. Vókó 

Vilmos felkéri Nagyné Stumpf Adriennét, tegye meg képviselői esküjét.  

 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, majd az ülést 17 óra 05 perckor megnyitja. A jegyzőkönyv 

rögzítése videokamerával történik. 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 3. napirend kapcsán meghívott Mester Zoltán, a 

Baranya-Víz Zrt. üzemigazgatója egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.  

 

 

Megállapítja, hogy a napirendek kiküldésre kerültek, a napirendek számozása a kiküldött 

meghívóhoz képest nem változik.  

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. II. félév 

2. Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezet 

3. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 

4. Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

5. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása 

6. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás 

módosítása 

7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott 

határozatok jóváhagyása 

8. Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről 

9. Egyebek 

 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1. Napirendi pont: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. II. félév 

 

Konyári Zsolt képviselő érdeklődik a mánfai temető felújításával kapcsolatban, kérdezi 

mikor kerül sor a felújításra? 

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be a temető felújítására, de 

sajnos nem járt sikerrel. Az út felújítása a napokban is szóba került. Pályáztak a közmunka 

programban. Tavaly 18 fő vett részt a közmunka programban, most csak 12 fő 

foglalkoztatását engedélyezték. Az adóelőleg hozzájárulás nem változott a tavalyihoz képest. 

Eszközbeszerzésre 10 százalék fordítható az éves költségvetésből. Szakmunkásuk egyáltalán 

nem lesz. 



 2 

Közöli továbbá, hogy a közmunka programba be van tervezve egy homokfúvó, a ravatalozó 

tetőszerkezetét ezzel le lehet tisztítani, hogy újra lehessen festeni, melyhez festéket is 

igényeltek. 

Az utat csak pályázati úton nyert összegből tudják helyre hozni.  

 

Konyári Zsolt javasolja, rendet kellene tenni a földi kolombárok környékén, hiszen egyre 

katasztrofálisabb a helyzet.  

 

Takács Zsolt polgármester: Véleménye szerint a régi kolombárokkal már nem lehet mit 

kezdeni, az új kolombárokat lehetne olyan formába terelni, hogy kialakítanak egy járdát és 

szegélykővel kirakják azt a részt, a járda mellett pedig szabályosan helyezni el a 

kolombárokat.  

 

Konyári Zsolt jó ötletnek tartja a polgármester úr elképzelését. 

 

dr. Müller József a beszámoló kiegészítéseként a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban 

tájékoztatja a megjelenteket, hogy ez a legnagyobb összegű pályázat, mely már régóta 

húzódik. A mai napon hivatalosan is újra indult a közbeszerzési eljárás, a bejövő ajánlatokat 

látva, majd kiderül, mennyire közelítenek az elnyert összeghez. Ezt követően kellene majd 

egy döntést hozni. Köztudott, hogy ugyanerre a tárgykörre be van adva egy másik 100 milliós 

pályázat, megemelték a keretösszeget. Erről a pályázatról annyi tudomásuk van, hogy 

befogadták a pályázatot, még csak most indul a bírálati szakasz. Elmondta, félő, hogy annyira 

elhúzódnak ezek a bírálatok, hogy lehet csak 1 év múlva lesz ebből támogatási szerződés. 

Véleménye szerint ez így elég bizonytalan. Valószínűleg március közepén már lesznek bejövő 

ajánlatok a másik pályázattal kapcsolatban és testület elé kerül, ez összefügg a vis maior-ral 

is. A kollegákkal arról is beszéltek, lehet, hogy el kellene indítani a beszerzési eljárást. Ott 

viszont az a probléma, hogy elég jelentős összeget nyert a település a vis maior pályázaton, 

viszont 8-9 millióval magasabb volt a beadott igény.  

 

Takács Zsolt polgármester: Közölte, hogy a beadott igény 27 millió forint volt, ehelyett 18 

millió forintot nyertek. 

 

dr. Müller József véleménye szerint erről a beszerzési eljárás után kell majd dönteni.  

Amennyiben önerőt kell biztosítani, úgy a költségvetésben egyeztetni kell Aladics Zoltán 

irodavezető úrral. Mivel a két pályázat egymással párhuzamosan fut, így ezekben jó lenne, ha 

a munkaterület átadására egyszerre kerülhetne sor.  

Hozzátette, ha jól emlékszik, a vis maior- pályázattal év végéig kell elszámolni.  

 

Takács Zsolt polgármester tudomása szerint november végéig kell elszámolni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

beszámolót.  

 

4/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
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A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezete 

 

Takács Zsolt polgármester pár szóban ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Aladics Zoltán irodavezető a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetési 

rendelettervezet II. fordulós tárgyalása 2020. máricus elejére várható. Bízik benne, hogy 

addigra lesznek végleges információk a tárgyévi közmunka programról.  

A főmérlegben a tartalékok soron 7.260.000,-Ft összeg látható, ebből 3.000.000,-Ft áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy a tárgyévi közmunka programhoz az önerőt és a szükséges egyéb 

dologi jellegű tételeket valamilyen formában biztosítsák.  

A lecsökkent létszám és a százalék alapján úgy gondolja, ebből az összegből meg lehet 

oldani. A maradvány terhére pedig a kieső létszám miatti problémákat megpróbálja az 

önkormányzat eseti megbízással vagy vállalkozók bevonásával, akár vállalkozói szerződéses 

formában intézni. 

Úgy tudja, hosszú évek óta a hó eltakarítás is így működik. Más területeken is megoldás lehet, 

akár kaszálásról, akár egyéb feladatokról van szó. Esetlegesen vállalkozóval megbízási 

díjfizetéses megoldás is szóba kerülhet.  

Önerő tekintetében az 5.000.000,-Ft-os pályázati önerő a beruházások között szerepel, 

valamint 3.000.000,-Ft kerül betervezésre a tartaléksoron belül, ha a lerakott hulladék 

elszállítására kerülne sor. Amennyiben nem az önkormányzatnak kell a hulladék 

elszállításáról gondoskodni, akkor ez a 3.000.000,-Ft természetesen más célokra 

felhasználható.  

A felújítások tekintetében a Peter dűlőnél nem a teljes modern falvas programban szereplő 

műszaki tartalom árazott változata került be, hanem az az eredeti változat. Profilképzésről és 

zuzalékolásról van szó, nem pedig aszfaltozásról.  

A költségvetés kapcsán, ha véglegesítődik a közmunkaprogram állása, akkor lehet végleges 

számokat kialakítani. Számba kell venni azokat a feladatokat, amiket az önkormányzat nem 

tud már ebben a formában ellátni. A pályázatokban le kell folytatni a beszerzési, 

közbeszerzési eljárásokat. Majd ezeknek a tartalékoknak a terhére csak később tudni dönteni a 

képviselő-testület.  

A belvizes pályázat kapcsán a szerződés szerint, ha visszamondásra kerülne a pályázat, akkor 

a Megyei Önkormányzat kérhette volna az eddig felmerült projekt menedzseri költségeinek 

megtérítését. Utolsó információja szerint ebben a helyzetben, mivel nemcsak ez az egy 

pályázat van ilyen helyzetben, a megye a központi kormányzat felé kérelmet nyújtott be, 

olyan plusz forrás elérése érdekében, hogy ezt az érintett településektől ne kelljen kérni. 

Végleges döntés azonban még nem született ez ügyben. 

Személyzeti szempontból változások következtek be az engedélyezett létszámban. Tekintettel 

arra, hogy Kissné Bódizs Éva munkaviszonya megszűnik, helyére Szirmai Renáta kerül. A 

könyvtár tekintetében viszont Renátát pótolni kell. Megoldás lenne erre a közmunka program 

keretein beleül Tambi foglalkoztatása Ha ez nem megoldható, akkor mindenképp szükség 

lenne a 6 órás foglalkoztatás biztosítása, mely beépítésre kerülne a költségvetésbe, hiszen ott, 

azt a feladatot személyi jellegű juttatás nélkül nem lehet ellátni. 

 

Takács Zsolt polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Peter dűlő felújításával 

kapcsolatban felhívta az árajánlattevőt, aki elmondta, hogy idén még tartja azt az árat, amit 

tavaly. 
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Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelet-tervezetet. 

 

5/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – első olvasatban megtárgyalta Mánfa 

Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és annak tartalmát tudomásul veszi.  

 

2. Amennyiben a két forduló közötti változások a részmérlegek egyenlegét 

megváltoztatják, úgy a fejlesztési mérlegben az egyensúly biztosítására elsősorban a 

maradvány nagyobb összegű felhalmozási célú igénybevételét kell biztosítani a 

működési célú tartalékok egyidejű csökkentése mellett. Visszafizetési kötelezettség 

esetén a működési mérleg kiadásait ki kell egészíteni és szükség esetén a rendkívüli 

működési támogatási igényt kell betervezni. 

 

3. A képviselő-testület az állami támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 

elsődleges fedezeteként a 4. pont szerint tartalék előirányzat maradványát jelöli meg. 

 

4. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy az 1-4. sz. pontok 

figyelembevételével gondoskodjanak a jogszabályi feltételeknek maradéktalanul 

megfelelő szerkezetű és adattartalmú számszaki mellékletek és a költségvetési rendelet 

tervezetének következő testületi ülésre történő előterjesztéséről.  

 

 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

3. Napirendi pont: Baranya-Víz Zrt. Közgyűlési határozatainak jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy Mester Zoltán üzemigazgató jelezte, hogy egyéb 

irányú elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a mai ülésen.  

 

Közli, hogy a Baranya-Víz Zrt-nél a felügyelőbizottsági tagok személyében történt változás, 

Polics József helyett dr. Barbarics Ildikó tölti be ezt a tisztséget. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 
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Kézfeltartásos szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

6/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. 

közgyűlési határozatainak jóváhagyása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. 2020. január 29-én meghozott 1-4/2020. (01. 

29.) Kgyh. számú határozatait a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

jegyzőkönyvben foglalt tartalommal tudomásul veszi. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

   Csollák István vezérigazgató 

 

 

4. Napirendi pont: Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy az SZMSZ módosítására azért van szükség, mivel 

képviselő-testületbeli tisztségéről Hurtonné Rácz Mária lemondott, helyére Nagyné Stumpf 

Adrienne került. Az ügyrendi bizottság tagjai is módosultak, hiszen Hurtonné Rácz Mária volt 

az ügyrendi bizottság elnöke, helyére javaslata szerint Varga Sándor lép, tagjai pedig Nagyné 

Stumpf Adrienne és Konyári Zsolt.  

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér, a javaslatról és a módosításról egyben. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

7/2020. (II.19.) sz.  képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Mánfa 

Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. sz függelékében Hurtonné Rácz Mária 

helyére Nagyné Stumpf Adrienne kerül. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat III. sz függelékében meghatározott Ügyrendi 

bizottság személyi összetétele az alábbiak szerint módosul: 

 

Elnöke:  

Varga Sándor 

 

Tagjai:  
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Konyári Zsolt 

Nagyné Stumpf Adrienne 

 

 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az személyi változás 

átvezetéséről Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

    dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

5. Napirendi pont: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közös hivatali SZMSZ 

felülvizsgálatával több módosítás vált szükségessé, emiatt került napirendre az SZMSZ 

módosítása. 

  

dr. Müller József hozzáfűzi, hogy igazából Mánfát nem érintik ezek a változások, de mivel 

közös hivatalról van szó, emiatt szükséges a módosítások elfogadása.  

 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

8/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a címzetes főjegyző előterjesztésében – 

megtárgyalta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

6. Napirendi pont: A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 

megállapodás módosítása 

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy több egyeztetés volt már ezzel a napirenddel 

kapcsolatban és úgy gondolja sikerült mindent megbeszélni.  
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Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kézfeltartásos, minősített többségű szavazást kér. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot 

 

9/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztésében – megtárgyalta A Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

7. Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által 

elfogadott határozatok jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs.  

 

Kézfeltartásos szavazást kér 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot 

 

10/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. január 13-i és 2020. január 30-i 

rendkívüli ülésein hozott alábbi határozatait: 
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- 1/2020. (I.13.) sz. Tct határozat - A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

 

- 2/2020. (I.13.) sz. Tct. határozat - Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról 

 

- 3/2020. (I.13.) sz. Tct. határozat - A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

- 4/2020. (I.30.) sz. Tct. határozat - Törzskönyvi nyilvántartásba és a KIRA 

számfejtő rendszerbe alelnök személyének bejelentéséről 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt  polgármester 

 

 

8. Napirendi pont: Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről 

 

Varga Sándor köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az önkormányzati törvény írja 

elő, hogy a megválasztott képviselők vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni, nyilatkozniuk kell 

a velük egy háztartásban élőkkel kapcsolatban is. Minden évben január 1-jétől számított 30 

napon belül kell eleget tenniük e kötelességüknek. Határidőn belül mindenki eleget tett ennek 

a kötelezettségének.   

 

Takács Zsolt polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése 

valakinek a napirenddel kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. 

 

Kézfeltartásos szavazást kér 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a 

határozati javaslatot 

 

11/2020. (II.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület – az ügyrendi bizottság előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta 

a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 

tájékoztatóját. 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek 

 

Konyári Zsolt a Szent István nyomában című rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődik 

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy összeállt a program. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan idén is lesz sztár előadó. A főzőverseny is megrendezésre kerül, népi játékokkal, 

harci bemutatóval egybekötve. Valószínűleg lesz „Falu erős embere” verseny is.  

A sztárelőadó: Danics Dóra és a Cimberi Band lesz.  

Közli, lehetne hívni nevesebb, híresebb előadókat, de olyan magas összegért vállalják a 

fellépést, ami a költségvetésből nem megengedhető.  

 

Konyári Zsolt felveti, hogy az eseményt több helyen kellene hirdetni, felhívni rá a figyelmet. 
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Takács Zsolt polgármester úgy tervezi, hogy amikor összeáll a teljes program, elkészítik a 

meghívót, és kéri a jelenlévőket, hogy minél szélesebb körben terjesszék. Hozzáteszi, a 

pályázatban résztvevő Ferling Kft részéről is ígéretet kaptak arra, hogy újságokban, 

szórólapokban hirdessék a rendezvényt.  

 

Konyári Zsolt javasolja, hogy egy pár perces videofilmben is hirdessék a rendezvényt a 

Komlói TV-ben.  

 

Nagyné Stumpf Adrienne javasolja, hogy a megyében, közösségi házakban is hirdessék meg 

az eseményt.  

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy minden évben, év elején van egy évegyeztető 

megbeszélés a Közösségek Házában, egyeztetik a fontos ünnepeket, így próbálják megkerülni 

az esetleges „ütközéseket” a nagyrendezvényeken. Természetesen minden település nyárra 

tervezi a nagy rendezvényeit, így nehéz azt kiküszöbölni, hogy egyetlen település 

rendezvényével se ütközzenek.  

Véleménye szerint 1 hónapon belül össze fog állni a teljes program, aztán elkezdhetik a 

reklámozást.  

 

Konyári Zsolt szerint érdemes lenne a Facebook-on is hirdetni.  

 

Pál Zsolt alpolgármester az illegálisan lerakott hulladék sorsáról érdeklődik. 

 

Takács Zsolt alpolgármester közli, hogy az ügyészség kezdeményezésére történt egy 

ismételt szemle, mely során egy nagy homlokrakodóval átforgatták a hulladékot, hogy nem 

tartalmaz-e olyan anyagot, amely szabad szemmel nem látható és esetleg veszélyes 

hulladéknak minősül. A szemle során megállapítást nyert, hogy nem találtak benne semmi 

olyan jelentőset, amely veszélyes hulladékra utalna.  Viszont a nyomozás megállapította, 

hogy ugyanez a cég, ugyanez a vállalkozás Somogy megyében, Lábod és Nak községben 

ugyanígy két lerakóhelyen illegálisan rakott le hulladékot. Mivel Somogy megyében kettő 

ilyen cselekmény történt, Baranyában pedig egy, emiatt illetékességből a Nagyatádi 

Rendőrkapitányságra tették át az ügyet. Természetesen tájékoztatást fognak kapni az üggyel 

kapcsolatban.  

 

Varga Sándor kérdezi, hogy ezek szerint nagy valószínűséggel nem veszélyes hulladékról 

van szó? 

 

Takács Zsolt alpolgármester megnyugtatja, hogy az eddigi vizsgálatok szerint nem veszélyes 

hulladék.  

 

dr. Müller József elmondja, ha esetleg mégis veszélyes hulladék lenne, és annak 

elszállításáról és megsemmisítéséről kellene az önkormányzatnak gondoskodnia, akkor a 

tartalékból , a költségvetésből ez megelőlegezhető lenne. Reméli, erre nem kerül sor. 

Hozzáteszi, Komlón van négy-öt olyan szemétlerakó hely, amelyet az önkormányzat 

rendszeresen rendbe tesz, mert egy éjszaka alatt tele rakják szeméttel.  

 

Varga Sándor tájékoztatja a megjelenteket, hogy van egy nagy probléma a 

hulladékszállítással kapcsolatban, mely kb. 6-8 családot érint, többek között az ő családját is, 

mégpedig a kukaedények ürítése, azok tartalmának elszállítása. 

A hulladékot ez idáig hétfőnként szállították el, ez év január óta változott, péntek az elszállítás 

új időpontja. Eddig nem is volt semmi probléma vele. Azonban 2 héttel ezelőtt otthagyták a 

hulladékkal teli kukákat, benne egy olyan felirattal, hogy „a nem szabvány edényben tárolt 

szemetet nem szállítják el”. Megjegyzem, a kuka nem új, legalább 10 éves, viszont fém 
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kukaedényről beszélünk. Miért kellene 6-8 családnak saját pénzén új kukát venni, holott 

szabványedény ez is, és 110 literes. 

 

Dr. Müller József aljegyzőnek tudomása van a problémáról. Véleménye szerint ez nem egy 

egyszerű kérdés. Úgy tudja volt bizonyos türelmi idő is szolgáltató részéről. A szolgáltató új 

szállító autókat használ , amelyek nem biztos, hogy alkalmasak a fém edények ürítésére 

műszaki szempontból, akár roncsolhatják az emelőt is. Javasolja, gyűjtsék össze a 

problémákat és keressék meg a szolgáltatót.  

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, többször is beszélt a Dél-Kom területileg illetékes 

vezetőjével, ahol azt közölték, március 6-ig elszállítják a hulladékot. Március 13-án már nem 

szállítják el, ha nem gondoskodnak szabvány edények beszerzéséről.  

 

Varga Sándor véleménye szerint az, hogy rendelkezésükre áll egy határidő, nem jelent 

megoldást a problémára. Ezért a szolgáltatásért a lakosság fizetni köteles. Kérdezi, 

megtehetik-e azt, hogy mivel nem szállítják el a hulladékot, ezért az érintettek nem fizetnek? 

Másik kérdés pedig, hogy mivel a hulladékgyűjtő edény fémből van, kötelezhetik-e arra őket, 

hogy műanyagot vegyenek?  

 

dr. Müller József tudomása szerint ilyen esetekben általában szoktak ingyenesen is edényt 

biztosítani.  

 

Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy már többször is megkereste a Dél-Kom illetékes 

vezetőjét, ott azzal indokolták, hogy mivel nem Komló szállítja el a hulladékot, hanem Pécs, 

így teljesen más felépítésű autóik vannak erre a célra használatban, a fémkukák ürítésére 

pedig ezek a munkaeszközök nem alkalmasak, mivel azok nem szabvány méretek.  

 

Dr. Müller József közli, beszélgetést folytatott Szeitz Gáborral, a KVG. Zrt-nél, aki 

tájékoztatta arról, hogy náluk vannak még olyan gépek, amelyeknek a fém hulladékedények 

nem okoznak problémát. Javarészt azonban már mindenhol a műanyag edények vannak 

használatban.  

 

Varga Sándor hozzáfűzi, ahányan betelefonáltak az érintettek közül, mindenkinek mást 

mondtak a Dél-Kom-nál. Többek között, hogy a fém hulladéktároló edény nem szabvány, sőt 

már nem is árusítanak ilyet. Ez azonban nem így van, mert Komlón, a mezőgazdasági boltban 

23.000,-Ft-ért  a mai napig lehet vásárolni fém kukát. A faluban 3-4 családnál szinte újszerű 

fém edények vannak, ők még jobban fel vannak háborodva. A tájékoztatón csak annyi áll, 

hogy nem szabvány.  

 

Takács Zsolt polgármester ígéri, mindenképpen megkeresi telefonon a Dél-Kom vezetőjét, 

hogyan tudnának megegyezni az ügyben. Van-e rá mód, hogy fele-fele arányban vásárolják 

meg a hulladéktároló edényeket vagy ingyen kapják meg az érintettek.  

 

Nagyné Stumpf Adrienne kérdezi, hogy a szerződésben le van-e tisztázva, mit jelent az, 

hogy szabványméret? 

 

Varga Sándor szerint a szerződésben nincs letisztázva, mi felel meg a szabványnak. A fém 

hulladéktárolót is árulják, ugyanúgy 110 liter, csak éppen nem műanyag.  

 

dr. Müller József aljegyző szerint a korrekt eljárás az lenne, ha biztosítana a szolgáltató 

megfelelő edényeket, valószínűleg a szerződésbe bele van foglalva ez is.  

Kérdezi, hogy a műanyag kukák milyen árban vannak, van erről valami adat? 
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Takács Zsolt polgármester elmondja, hogy a Dél-Kom telephelyén vásárolható, a 

szolgáltató szerzi be. 2 éve vásárolt ott 7.000,-.Ft-ért műanyag edényt, melynek beszerzésében 

már több lakosnak segítséget nyújtott a faluban.  

 

Konyári Zsolt a „Szent István nyomában” című rendezvénnyel kapcsolatban a Cimberi Band 

fellépési díjának összegéről érdeklődik.  

 

Takács Zsolt polgármester ígéri, utána néz és holnapra választ ad a kérdésre.  

 

Szirmai Renáta hozzáfűzi, hogy kb. 4-500.000,-Ft körüli összegről van szó.  

 

Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni mindenkinek a részvételt majd 

az ülést 18:08 órakor bezárja. 

Kmf. 

 

 

Takács Zsolt        dr. Müller József 

polgármester                          aljegyző 


